
aeI ala 
me em] 

mi 
a 

Araguaina, 11 de janeiro de 2023. 

Câmara Municipal de Araguaina- TO 

Conforme solicitado apresento proposta de prestação de serviço em arquitetura referente 
ao projeto da Câmara Municipal de Araguaina- TO com área construída de aproximadamente 
4.500,00 m2, e o seguinte programa de necessidades: 

Guarita de acesso: 
- Estacionamentos para aproximadamente 30 automóveis e 30 motocicletas; 

Subsolo: 
- Estacionamentos para 20 automóveis (sobre pilotis); 
- Elevadores e escada; 
- Depósito para equipamentos; 
- Patrimônio; 
- Arquivo; 
- Almoxarifado; 
-  Area  de serviço (DML); 

Pavimento térreo (primeiro pavimento): 

Plenária: 
-  Foyer;  
- Lavabos masculino/ feminino e acessível; 
- Projeção; 
- Auditório para aproximadamente 200 pessoas; 
- Palco/ plenária; 
- Sala de reuniões; 
-Copa; 
- Camarim; 
- Lavabos masculino / feminino e acessível; 
- DML; 

Pavimento térreo (primeiro pavimento): 

Salas administrativas: 
- Elevadores e escada; 
- Recepção; 
- Lavabos masculino / feminino e acessível; 
- Refeitório e cozinha; 



-  Area  de serviço; 
- Recursos humanos e diretoria administrativa; 
- Sala para imprensa; 
- CPD; 
- Jurídico; 
- Financeiro; 
- Licitações e compras; 
- Contabilidade e controle interno; 
- Secretaria legislativa; 
- Superintendência; 
- Lavabos para os funcionários; 
-Copa; 
- DML; 

Segundo pavimento: 
- Espera; 
- Lavabos masculino/ feminino e acessível; 
- Pequena copa; 
-DML; 
- Gabinete do vereador com o seguinte programa de necessidades: 

- Secretária; 
- Assessor técnico; 
- Sala do vereador; 
- Lavabo; 

Terceiro pavimento: 
- Espera; 
- Lavabos masculino/ feminino e acessível; 
- Pequena copa; 
- DML; 
- Gabinete do vereador com o seguinte programa de necessidades: 

- Secretária; 
- Assessor técnico; 
- Sala do vereador; 
- Lavabo; 

*No total serão 20 gabinetes de vereadores; 

Quarto pavimento: 
- Espera; 
- Lavabos masculino/ feminino e acessível; 
-Copa; 
- DML; 
- Gabinete do presidente da câmara com o seguinte programa de necessidades: 

- Secretária; 
- Assessor técnico; 
- Sala do presidente; 
- Lavabo; 
- Sala de reuniões. 

- Salão de festas com cozinha; 
-  Rooftop.  



1- PROJETO: 

1.1- PRIMEIRA FASE (ESTUDO PRELIMINAR): 
Levantamento da área existente a ser projetada (informações que auxiliam a elaboração do 

projeto, como por exemplo tamanho do lote, normativas do loteamento ou condomínio e 
localização do mesmo em relação ao norte geográfico) para elaboração da primeira planta baixa 
e  layout  (anteprojeto arquitetônico). 

Apresentação na forma de planta baixa com a proposta de  layout  onde serão elaboradas as 
soluções para o projeto, a partir dos dados fornecidos pelo proprietário do imóvel/cliente 
(programa de necessidades). 

1.2- SEGUNDA FASE: 
Desenvolvimento da proposta depois de aprovada a planta baixa com  layout  pelo diente, 

onde serão elaboradas as pegas técnicas para a entrega final que são: 
- Planta de situação; 
- Plantas baixas; 
- Planta de cobertura e locação; 
- Cortes (quantos se fizerem necessários para o entendimento do projeto); 
- Fachadas; 
- Quadro de esquadrias e especificações (piso, parede e teto); 
- Imagens de maquete eletrônica e  video.  

PFIAZOS: 
Os prazos mínimos necessários para o desenvolvimento e entrega dos projetos 

referentes aos serviços acima descritos,  epos  a assinatura da proposta,  sett  de: 
-20 dias úteis: Primeira fase; 
-25 dias úteis: Segunda fase. 
-Obs. 1: A cada etapa entregue o cliente deverá analisar todos os desenhos e autorizar o 

inicio da etapa seguinte. Sendo que, não serão contados os dias em que o projeto ficar retido 
pelo diente, para apreciação (se este for o caso); 

-Obs. 2: Podendo haver atrasos nas entregas dos serviços se ressalvada a ocorrência 
de casos fortuitos ou de força maior, alterações/modificações solicitadas pelos dientes, na fase 
do projeto final, ou  gems,  devidamente comprovados. 

3- HONORARIOS: 
0 valor dos honorários profissionais para elaboração do projeto será de R$ 17.500,00 

(dezessete mil e quinhentos reais). 

4- FORMA DE PAGAMENTO: 
- A  combiner  com o cliente. 

5. CONSIDERAÇÕESGERAE: 
- Os projetos  sera°  elaborados de acordo com o código de obras do município de Araguaina para 

aprovação; 
- Os arquitetos disponibitzarilo uma  *la  impressa do projeto, 5 (dnco) copies da RRT (Registro de 

Responsabilidade Técnica) e cópia digital do projeto; 
-Não estão indusos serviços ou custos com plot9gens extras, xérox e outros impressos em 

tamanho/ grarnatura especial; 
-Não está induso registo na prefeitura assim como também despesas, referentes a taxas, 

emolumentos e impostos; 
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-Esta proposta não indui qualquer serviço que não esteja nela expressamente mencionado; 
-Esta proposta não inclui acompanhamento junto aos órgãos públicos competentes (entre eles 

Prefeitura do Município de Araguaina -TO); 
-Os arquitetos não se responsabilizam por alterações ocorridas durante a obra que estiverem em 

desacordo com os serviços por ele projetados ou alterações solicitadas pelo diente que estiverem em 
desacordo com a legislação em vigor. 

-A presente proposta está vinculada ao aceite e permissão do diente para que os arquitetos 
possam colocar uma placa de identificação de obra segundo modelo do CAU (Conselho de Arqurtetura e 
Urbanismo) e divulgação de imagens de maquete em redes sociais. 

6. ACBTAÇÃODAPROPOSTA: 
De acordo em 	/ 	/ 2023. 

Representante da Câmara Municipal de Araguaina: 	  

Aline Ferreira Emidb: 	  
Arquiteta e Urbanista - CAU A51532 
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Araguaina, 12 de janeiro de 2023. 

A Camara Municipal de Araguaina  

Conforme solicitado apresento proposta de prestação de serviço em 

arquitetura referente ao projeto da CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA- TO, com 

área de aproximadamente 4.500,00m2. Segue abaixo o programa de necessidades: 

Programa de necessidades - Câmara dos Vereadores de Araguaina - TO 

Quantidade Descrição dos ambientes do Subsolo 

01 - Estacionamentos cobertos para 20 automóveis; 

01 - Elevadores e escada; 

01 - Depósito para equipamentos; 

01 - Patrimônio; 

01 -Arquivo; 

01 - Almoxarifado; 

01 -  Area  de serviço (DML); 

Quantidade Descrição dos ambientes do Térreo (Plenária) 

01  -Foyer;  

01 - Lavabos masculino/ feminino e acessível; 

01 - Projeção; 

01 -Auditório para aproximadamente 200 pessoas; 

01 - Palco/ plenária; 

01 - Sala de reuniões; 

01 -Copa; 

01 -Camarim; 

• 01 - DML; 

Quantidade Descrição dos ambientes do Térreo (Administrativo) 

01 - Elevadores e escada; 

01 - Recepção; 

01 - Lavabos masculino! feminino e acessível; 

01 - Refeitório e cozinha; 
01 - Recursos humanos e diretoria administrativa; 

01 - Sala para imprensa; 

01 - CPD; 

01 -Jurídico; 

01 - Financeiro; 



01 - Licitações e compras; 	
.
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01 - Contabilidade e controle interno; 

01 - Secretaria legislativa; 

01 - Superintendência; 

01 - Lavabos para os funcionários; 

01 -Copa; 

01 - DML; 

Quantidade Descrição dos ambientes do segundo pavimento 

01 - Espera; 

01 - Lavabos masculino/ feminino e acessível; 

01 - Pequena copa; 

01 - DML; 

10 - Gabinete do vereador com o seguinte programa de necessidades: 
- Secretária; 
- Assessor técnico; 
- Sala do vereador; 
- Lavabo; 

Quantidade Descrição dos ambientes do terceiro pavimento 

01 - Espera; 

01 - Lavabos masculino/ feminino e acessível; 

01 - Pequena copa; 

01 - DML; 

10 - Gabinete do vereador com o seguinte programa de necessidades: 
- Secretária; 
- Assessor técnico; 
- Sala do vereador; 
- Lavabo; 

Quantidade Descrição dos ambientes do quarto pavimento 

01 - Espera; 

01 - Lavabos masculino/ feminino e acessível; 

01 - Pequena copa; 

01 - DML; 

01 - Gabinete do presidente com o seguinte programa de 

necessidades: 
- Secretária; 
- Assessor técnico; 
- Sala do presidente; 
- Lavabo; 

01 - Salgo de festas com cozinha; 

01 -  Rooftop.  

Valor do serviço: 

0 valor dos honorários profissionais para elaboração do projeto de arquitetura é 
de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais). 

Sendo o que se apresenta para o momento, agradeço a preferência e colocando-
me a disposição para esclarecer qualquer dúvida. 



 

Atenciosamente, 

Sirlerie a Silva Oliveira Rosa 
Arquiteta e Urbanista  

Tel.:  (63) 98444-1848 
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Araguaina, 16 de Janeiro de 2023. 

A Camara Municipal de Araguaina  

Venho por meio desta apresentar uma proposta de prestação de serviço 

referente ao projeto arquitetônico da  Camara  Municipal de Araguaina- TO. 

Segue abaixo o programa de necessidades: 

Guarita de acesso: 
- Estacionamentos para automóveis e motocicletas; 

Subsolo: 
- Estacionamentos para 20 automóveis (sobre pilotis); 
- Elevadores e escada; 
- Depósito para ecluipamentos; 
- Patrimônio; 
- Arcluivo; 
- Almoxarifado;  
-Area  de serviço (DML); 

Pavimento térreo (primeiro pavimento): 

Plen6na: 
-  foyer;  
- Lavabos masculino/ feminino e acessível; 
- Projeção; 

-Auditório para aproximadamente 200 pessoas; 
- Palco/ plenária; 
-Sala de reuniões; 

-Copa; 
- Camarim; 
- Lavabos masculino! feminino e acessível; 
- DML; 

Pavimento térreo (primeiro pavimento): 

Salas administrativas: 
- Elevadores e escada; 
- Recepção; 
- Lavabos masculino / feminino e acessível; 
- Refeitório e cozinha; 



-  Area  de serviço; 
- Recursos humanos e diretoria administrativa; 

-Sala para imprensa; 
- CPD; 
-Juridico; 

- Financeiro; 
- Licitações e compras; 
- Contabilidade e controle interno; 

- Secretaria legislativa; 

- Superintendência; 
- Lavabos para 05 funcionários; 
-Copa; 
- DML; 

Segundo pavimento: 
- Espera; 
- Lavabos masculino/ feminino e acessível; 
- Pectuena copa; 

- DML; 
- Gabinete do vereador com o seguinte programa de necessidades ( I 0 

unidades): 
- Secretária; 
- Assessor técnico; 
- Sala do vereador; 
- Lavabo; 

Terceiro pavimento: 
- Espera; 
- Lavabos masculino/ feminino e acessível; 
- Pecluena copa; 
- DML; 
- Gabinete do vereador COM o seguinte programa de necessidades ( I 0 

unidades): 

- Secretária; 
- Assessor técnico; 
- Sala do vereador; 
- Lavabo; 

Quarto pavimento: 
- Espera; 
- Lavabos masculino/ feminino e acessível; 
- Copa; 

- DML; 
- Gabinete do presidente da câmara com o seguinte programa de 

necessidades: 
-Secretária; 
- Assessor técnico; 
- Sala do presidente; 
- Lavabo; 
-Sala de reuniões. 

- Salão de festas com cozinha; 
-  Rooftop.  



Objeto do serviço: 

Elaboração das seguintes pegas técnicas de arquitetura: 

- Planta de situação; 
- Plantas baixas e  layout;  
- Planta de cobertura e locação; 

-Cortes; 
- fachadas; 
- Quadro de esquadrias e especificações; 
- Imagens de maquete (perspectivas externas). 

Valor do projeto de arciutetura: 

0 valor do referido serviço é R$ I 8.000,00 (Dezoito mil reais). 

Agradeço a preferência e coloco-me à disposição para esclarecer qualquer 

dúvida. 

Atenciosamente, 

Otag4 dit2A  

Thábita Dias Nazareno 
Arquiteta e Urbanista  

Tel.:  (63) 99233-9580 
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